Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 10
december 2015
Aanwezig: Désirée Niekus en Evert de Jong (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter
Calis (Larens Behoud), Anne Visser en Rick Snoek (Liberaal Laren), Maria
Klingenberg-Klinkhamer en Erwin van den Berg (CDA), Marja Bakker-Snoeij en
Paul Streefkerk (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Noud Bijvoet (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : B&W
: burgemeester Elbert Roest, wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud), wethouder
Leen van der Pols (CDA)
Overigen : Marco van der Spek-Stikkelorum (beleidsmedewerker sociaal domein Regio Gooi
en Vechtstreek)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 10 december jl. de volgende
zaken behandeld:











De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 19
november 2015 vastgesteld.
Wethouder Leen van der Pols verwijst naar de recent toegestuurde 3e
kwartaalrapportage sociaal domein HBEL, en meldt dat mevrouw Jolinda van Osch
per 1 januari a.s. is benoemd als directeur van het Brinkhuis. Op een vraag van
Désirée Niekus m.b.t. het onderzoek over de voortgang van het Brinkhuis geeft hij aan
dat momenteel druk gewerkt wordt aan de uitwerking van het Plan van Aanpak; de
uitkomst ervan hoopt hij in februari a.s. toe te zenden, terwijl tussentijds de begroting
en het bedrijfsplan worden toegestuurd.
Wethouder Tijmen Smit memoreert het belastingakkoord in Den Haag en mogelijke
gevolgen ervan voor onze eigen begroting (wellicht afschaffen van precarioheffing op
ondergrondse leidingen, anderzijds misschien ook meer mogelijkheden voor
gemeenten om inkomsten uit heffingen te genereren), alsmede de recente melding van
accountants dat komend jaar scherp op de bedragen in het sociaal domein zal worden
gelet; dat kán gevolgen hebben, is echter ongewis.
De voorzitter wijst op de mogelijkheid voor de fracties om eventuele opvattingen te
ventileren m.b.t. het VNG Onderhandelaarsakkoord Verhoogde Asielinstroom (mail
d.d. 4 december 2015); dat kan eventueel ook nog tijdens de raadsvergadering van 16
december a.s., bij het agendapunt ‘Mededelingen’.
In het kader van de ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke
Regelingen’ geeft wethouder Leen van der Pols aan dat er een akkoord is op het
bedrijfsplan van de Tomin-groep en er begin volgend jaar een bijeenkomst wordt
georganiseerd voor de BEL-raden waar de directeur van Tomin zal spreken en vragen
beantwoorden (vóóraf zullen relevante stukken worden toegestuurd); voorts geven hij
en de portefeuillehouder Financiën desgevraagd aan dat enkele vragen m.b.t. financiën
in het sociaal domein waarschijnlijk zijn terug te vinden in eerder genoemde 3e
kwartaalrapportage; uiteraard kunnen specifieke vragen altijd even per mail worden
voorgelegd.
Burgemeester Elbert Roest geeft aan dat er morgen een zgn. Regiopodium voor
raadsleden is, waar de Regionale Samenwerkingsagenda aan de ‘ambassadeurs’ van de
raden zal worden aangeboden.
Een commissievoorstel inzake Consultatie beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek is opiniërend besproken.








Daarbij is door alle fracties waardering voor het plan uitgesproken, met onder meer
kanttekeningen over een gewenste grotere betrokkenheid van Eemnes (gebeurt al op
onderdelen als ‘rietkapteam’, maar provinciegrens is hier natuurlijk een belemmerende
factor), het ontbreken van operationele zaken als het Oefencentrum (zou inderdaad
alsnog kunnen worden opgenomen), het nut van de (tijdelijke) werkgroep bestuurlijke
doorontwikkeling (door portefeuillehouder lastig in te schatten, maar er kan in ieder
geval verbetering worden geconstateerd in de verbinding met de GHOR en
Flevoland), en aandacht voor de positie van vrijwilligers. Voorts schetst
portefeuillehouder Elbert Roest het streven naar een grote meldkamer voor MiddenNederland op Kamp Zeist en zijn zorg over mogelijke risico’s in de periode tot
realisering ervan, met daaraan gekoppeld uiteraard het belang van uitmuntende
informatie/ict-voorziening. Tegelijkertijd moet goed worden gekeken naar de effecten
van opschaling; enerzijds biedt het voordelen en past het bv. bij de trend naar
zelfredzaamheid in de samenleving, anderzijds is niet elke opschaling even geslaagd
en is aandacht voor eventuele risico’s gepast. Hij zegt toe het antwoord op de vraag
waarom het beleidsplan niet in de raad wordt behandeld (waarschijnlijk om
pragmatische reden, omdat het AB van de Veiligheidsregio op de dag van onze
raadsvergadering het plan vaststelt -Zw) na te zenden, evenals het antwoord op de
vraag naar het precieze verschil tussen de op pagina 10 onder punt 6 (incident met
brandbare stof vervoer weg) en 11 (incident met brandbare en explosieve stof vervoer
weg) genoemde prioriteiten.
De commissie waardeert de voorgestelde documenten en adviseert de raad om het
voorstel Reglement van Orde / commissieverordening te behandelen in zijn
vergadering van 16 december 2015. Opgemerkt zij nog dat het vervallen van de
usance dat raadsleden te allen tijde als vervanger in een commissie kunnen optreden
(past niet bij de systematiek van benoemde leden en plaatsvervangers) uitstekend
‘gerepareerd’ kan worden door 2 raadsleden als plaatsvervanger te laten benoemen.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Opheffing Regionaal Bureau
Leerlingzaken te behandelen in zijn vergadering van 16 december 2015.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Financiële Verordening 2015 te
behandelen in zijn vergadering van 16 december 2015.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Europese aanbesteding
accountantsdiensten te behandelen in zijn vergadering van 16 december 2015.
Bij het punt Plan Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is ingesproken door mevrouw
Carla Los (Adviesraad sociaal domein), die de zorgen van de adviesraad benadrukt
m.b.t. voor Laren bestemde gelden die centraal worden beheerd en uitgegeven (komt
het wel ten goede aan ontslagen werknemers in Laren?) en de voorziene
implementatie (start per 1 januari a.s., vaststelling in Larense raad op 16 december
a.s.), vooral in verhouding met mensen die digitaal minder ontwikkeld zijn of beperkte
toegang hebben, alsmede de vraag hoe de duurzaamheid van de regeling wordt
geborgd. Door de commissieleden is onder meer (voor gedetailleerde weergave zij
verwezen naar de geluidsopname!) gewezen op de fraudegevoeligheid - Anne Visser
(heeft de aandacht bij de Regio, er zullen steekproeven onder cliënten plaatsvinden),
en op het belang van de kenbaarheid van de informatie over dit onderwerp voor
Larense inwoners op de site van de Regio c.q. de toegang voor digitaal minder
ontwikkelde inwoners – Désirée Niekus en Paul Streefkerk (Laren c.q. de BEL kan
een link ernaar op de eigen website plaatsen; er is een afzonderlijk budget voor
communicatie beschikbaar, met een eigen ‘portal’; de suggestie van Ellen Brakel om
ook informatie op te hangen in de wachtkamer van de huisarts wordt meegenomen).



Voorts het belang van een goede waarborg dat het geld op de juiste plekken terecht
komt – Evert de Jong (systematiek dat geld gelijkmatig wordt verdeeld, het adres móet
in de regio zijn), toepassing van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Thuisondersteuning en welk bedrag na het verstrijken van de periode van 2 jaar? –
Ellen Brakel (de code wordt in de Regio wel onderschreven, maar niet ondertekend, en
het bedrag na 2 jaar wordt ingeschat op rond de € 20,--), aantal uren en eenheid
waarvoor de toelage geldt – Maria Klingenberg (in principe per huishouden,
afgegrensd op max. 4 uur per week), de constatering dat het vooral als
werkgelegenheidsmaatregel moet worden gezien, maar graag aandacht voor de
mogelijkheid dat subsidie terechtkomt bij mensen die het niet of minder hard nodig
hebben – Marja Bakker, en de vraag naar de markt inzake HHT – Ingrid Hentenaar
(het is een volledig particuliere markt, de uitdaging ligt in het aan elkaar verbinden
van publieke en private partijen).
De commissie dankt wethouder Leen van de Pols en beleidsambtenaar Marco van der
Spek-Stikkelorum voor de uitgebreide en heldere beantwoording en adviseert de raad
om het voorstel Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek te behandelen
in zijn vergadering van 16 december 2015.
Rondvraag:
- Erwin van den Berg informeert naar het gevolg van de mededeling van
voorzitter Petra Habets niet op te willen gaan voor herbenoeming als lid van de
BEL-rekenkamercommissie (RKC).
De griffier geeft aan dat het presidium heeft ingestemd met een gewijzigde
agenda voor de raadsvergadering van 16 december a.s., waarbij dit
voorgestelde agendapunt is vervallen; in praktische zin betekent dit dat per 1
januari a.s. een vacature in de RKC ontstaat.
- Peter Calis wijst op de nieuwe verschijningsfrequentie van het Larens Journaal
en de aan de fracties voorgelegde suggestie om in elke uitgave een politieke
column (dus 6 per uitgave) te verzorgen. Dit lijkt wat veel van het goede 
Nico Wegter zal het initiatief nemen om per mail met alle fracties een
alternatieve invulling af te stemmen.
- Ingrid Hentenaar herhaalt de eerder gedane oproep om aandacht voor een
snelle en adequate afhandeling door het meldpunt openbare ruimte. Met name
het herstel van kapotte lantaarnpalen duurt weken i.p.v. de beloofde (max) 10
dagen.
- Désirée Niekus informeert naar de waarborg voor en controle op de
privacybescherming bij de decentralisaties in het sociale domein, de stand van
zaken rond de pilot met het sociale wijkteam in Blaricum en de start in Laren,
alsmede de regelgeving in Laren m.b.t. het afsteken van vuurwerk.
- Wethouder Leen van der Pols antwoordt dat in zijn algemeenheid privacyregels een efficiënte werkwijze soms belemmeren, maar natuurlijk wel
vóórgaan; er is in ieder geval grote aandacht voor dit aspect.
De pilot in Blaricum kent een goede voortgang; de voorbereiding ervan in
Laren is getroffen, maar nog niet ‘klaar’.
De vraag over de vuurwerkregels zal worden voorgelegd aan de (bij dit punt
afwezige) burgemeester.
- Ingrid Hentenaar informeert naar de betekenis van de recent ontvangen brief
van Youké pleegouders.
Marco van der Spek-Stikkelorum antwoordt dat Youké binnen het zgn.
‘subsidievierkant’ valt en continuïteit van de pleegzorg mitsdien geborgd is; de
brief zal uiteraard nog gedetailleerd door het college worden beantwoord.

Eindtijd: 22.05 uur
Vastgesteld in de vergadering van 21 januari 2016.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website)
Zw. 11/12/2015

